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HAVREMARKENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen onsdag d. 20. og torsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Nu nærmer vor nye bygning sig snart sin fuldendelse. Vi håber på at kunne 
holde årsafslutningen der, men om håndværkerne kan nå at blive færdige, står på 
dette tidspunkt hen i det uvisse. Vi savner i bygningen et skolekøkken, men det får 
vi sikkert nu oppe på 4. sal i den gamle skolebygning. Det er meningen, at tagetagen 
skal bygges om. I tegnesalen skal der være skolekøkken, tegnesalen flyttes ind på 
håndarbejdsværelset, og dette rykker ned på 2. sal. Læsestuen bliver gjort større, 
så der bliver bedre plads til bogudlån. Vi er altså endnu ikke færdige med besvær 
og roderi på grund af byggeri, men vi tager det stadigt med godt humør, for vi glæ
der os til at få skolen helt udbygget, så vi er fri for at sende børnene ud i færdselen 
til fremmede skoler.

Den nye læseplan har nu været i kraft i 1 år. Der har blandt lærerne været 
stor glæde over deletimerne i de små klasser, også undervisningen i 8. klasserne 
har været gennemført med stor interesse, selv om den har kostet lærerne meget 
ekstraarbejde med tilrettelægning af og forberedelse til den nye undervisningsform.

Skoleåret er forløbet godt trods den megen banken og hamren, og børnene har 
interesseret fulgt med i de forskellige stadier af opbygningen. Jeg tror, at også de 
glæder sig til at begynde i de fine nye lokaler.

Else Riising.
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Personalia.

Skoleinspektør: Else Riising.

Viceskoleinspektører: Fru E. Kallehauge, hr. Johs. Madsen.

Overlærere: Frk. G. Eibye, fru Lis Hansen, fru I. Jacobsen, hr. E. Jørgensen, 
hr. K. Klepsch, hr. O. Knudsen, hr. E. Lambert, hr. Å. Lomborg, hr. A. 
Mortensen, fru M. Olling, hr. Rich. Nielsen, hr. H. Remmer, fru G. Weeb.

Lærere: Frk. G. Altschul, frk. E. Bjerrings, frk. K. Emborg Christensen, hr. K. 
Dall, hr. Bay Johansen, hr. Jø. Nielsen, hr. V. Persson, hr. V. Rasmussen, 
fru K. Rich, fru I. Schiøler, fru Søgård-Andersen, fru K. Toldam, hr. F. Ør
nebjerg.

Vikarer: Fru K. Petersen, fru K. Bronée, fru A. Stub, hr. O. Wiirtz.

Skolebetjent: Hr. L. Onsvig.

Skolebespisningens leder: Fru A. Longfors.

Skolelæge: Hr. dr. Robert Schleimann.

Skolesundhedsplejerske: Frk. Leerbech Sørensen.

Havremarkens skole havde den 1. marts 1962 702 elever fordelt i 22 hoved
skoleklasser, 2 8.-klasser, 4 klasser i realafd., ialt 28 klasser.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og tillige onsdag aften kl. 

1730-1830.

Skolelægen træffes på lægeværelset tirsdag kl. 13 og fredag kl. 9.

Sundhedsplejersken træffes tirsdag, onsdag og fredag.
Skolens distrikt:
Bjelkes Allé, Farumgade, Heinesgade, Hillerødgade 1-13 og 2-20, Holtegade, 

Humlebækgade 38—48, Husumgade, Høsterkøbsgade ulige nr., Jagtvej 43-75 og 
36-50, Jul. Blomsgade, Krogerupgade, Lundtoftegade 12-44, Nordbanegade, Nørre- 
brovænge 1-16, Nærumgade, Nørrebrogade ulige nr. 151-209, Rungsted Plads, 
Sandbjerggade 1-7, Skodsborggade, Sorgenfrigade, Stefansgade 1-51 og 2-46, 
Søllerødgade og Vedbækgade.

Forsømmelser: Hvis et barn må forsømme skolen på grund af sygdom, bedes 
hjemmet straks sende meddelelse til skolen derom, helst skriftligt. Dersom sygdom
men strækker sig over mere end 3 dage, kan skolen kræve en lægeattest; hjemmet 
får da tilsendt en trykt blanket, som udfyldes af lægen og tilbagesendes skolen.

Hvis et barn mere end én gang inden for en måned forsømmer på grund af syg
dom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud indhen
tet tilladelse hos klasselærer eller skoleinspektør.

Ind- og udskrivning: Indskrivning af elever til næste års førsteklasser finder 
sted fra 1. september til 15. december. Dåbs- og vaccinationsattest medbringes. 
Undervisningspligtigt er ethvert barn, der fylder 7 år inden 1. august. Børn, der 
fylder 7 år senest 31. januar følgende år, kan dog optages i skolen ved skoleårets 
begyndelse.

Undervisningspligten ophører med udgangen af skoleåret for de børn, der på det 
tidspunkt er fyldt 14 år. Elever, der fylder 14 år senest den 31. januar året efter, 
kan også udskrives, hvis de har gået 7 år i skole.

Konfirmation: Konfirmationsforberedelse foregår fra 7. klasse, hvor børnene 
får fri kl. 13. Hvis konfirmationsforberedelsen finder sted på andre klassetrin, skal 
denne finde sted om aftenen. Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres 
konfirmation. Hvis hjemmet ønsker det, kan de desuden få fri lørdagen før, hvis 
der fremsættes skriftlig anmodning herom til skolen.

Konfirmanderne kan mod et depositum på 2 kr. låne salmebog og ny testamente 
hos viceinspektøren.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til konfirmand
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnlig modtager 
ansøgninger om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på skolen, be
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nytter man anledningen til her at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet 
ikke yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at 
lade eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det 
på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, 
tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne med
tages i klassen.

Smitsomme sygdomme. Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af 
smitsomme sygdomme (undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 195'0).

En elev eller lærer må ikke modtages i skolen .■
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 

ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Cykelkørsel: Kun fjerntboende elever kan få tilladelse til at cykle til skole. 
Cyklen skal stilles på den anviste plads, den skal være låset og skal være forsynet 
med „cykelmærke", der mod depositum af 1 kr. kan fås hos viceinspektøren.

Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler eller cykeldele.

Glemte sager: Vi har stadig en mængde værdifuldt tøj og andre værdifulde 
ting liggende, bl. a. ure, briller og mange armbånd og ringe. Vi henstiller igen ind
trængende til forældrene om at mærke børnenes tøj med navn og klasse. Værdi
fulde sager bør ikke medbringes.

Badning: Varmt brusebad gives hver 14. dag til børn fra 2. klasse og opefter. 
Badning efter gymnastiktimerne er obligatorisk fra 4. klasse, hvor badeforholdene 
gør det muligt. Fritagelse for dette bad kan, hvis det drejer sig om mere end en 
enkelt gang, kun ske ved fremsendelse af lægeattest.

Skolebespisning: Alle elever i skolens 9 yngste klasser kan hver dag i hele 
skoleåret gratis få | 1 sødmælk. Elever i realklassen har lejlighed til at købe mælk.

Henstilling til forældrene: De bøger, børnene får udleveret, skal forsynes med 
navn, klasse og årstal. Der må lægges bind om dem. Skolen kan forlange erstat
ning for bortkomne og forsætligt beskadigede bøger.

Lad ikke børnene komme for tidligt i skole (heller ikke for sent). Børnene må 
tidligst møde et kvarter før kl. 8. Børn, der møder senere på dagen, må ikke komme 
ind i skolegården, før det ringer til frikvarter. Leg i skolegården, mens der er under
visning i andre klasser, forstyrrer alt for meget.
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Skoleefterretninger.

Den 22. september 1961 var 2.-5. klasse i Zoologisk Have. De store elever 
var på erhvervsbesøg samt andre ekskursioner.

Præmier og legater. Ved skolens afslutningsfest i 1961 modtog følgende elever 
skolens flidspræmie: Realklassen: Vita Rasmussen, Hartvig Dahl, Hanne Jensen, 
Lis Hoff-Jessen, Anni Haagensen, Ejvind Dyvein. 3. Ff: Peter Andersen, Roland 
Borgen, Aage Hansen, Jan Andersen, Solvei Johansen, Lone Holck, Helle Schultz, 
Birgit Lou Hansen.

Viceinspektrice frk. Schamburgs legat uddeltes den 11. november. Hanne 
Øland 5a, og Kate Pedersen 5u fik hver et dejligt guldur. Janne Jæger 4a, Mari
anne Nielsen 3 a, og Lise Lotte Christensen 3u fik hver en smuk sølvske.

I december modtog 2 elever fra realklassen og 3 elever fra IV mellemskole
klasse skolestipendier med henholdsvis 300 og 200 kr. til hver elev.

Gaver: Fra „Børnenes Kontor" har der atter i det forløbne skoleår været ydet 
vor skole en uvurderlig hjælp.

Til sommerferien 1961 blev 56 af skolens børn udstyret med nyt og dejligt tøj, 
sko m. m.

Til julen 1961 uddeltes julekurven til 35 familier; begge disse uddelinger er 
en stor hjælp for de mange hjem. Samtidig må det nævnes, at vore børn gjorde en 
fortrinlig indsats ved salget af Julehjertet til B.K. julen 1961. 250 sælgere indsam
lede 4249,75 kr., og skønt vi hører til de små skoler, blev vi nr. 4 som indsamler.

I takkebrevet fra B.K. stod om vor skoles indsamling „en enestående smuk ind
sats".

Nordisk samarbejde. I januar måned havde vi besøg af svensk rejselektor, der 
fortalte os om Norrland i helg og søgn. Samme måned besøgte den norske rejse
lektor os og fortalte om Trondheim og Johan Bojer og foreviste en dejlig film om 
Trondheim.

Svømmeundervisning. I stedet for gymnastik har de store elever haft svømning. 
Børnene har været meget begejstrede for svømmetimerne, og der er i den forløbne 
tid „taget" følgende svømmemærker:

Guldnål: 9 piger og 29 drenge. Sølvnål: 24 piger og 71 drenge. Bronzenål: 22 
piger og 63 drenge.

Skolen takker gymnastiklærerne for det store arbejde, de velvilligst har påtaget 
sig ved at følge børnene til og fra Øbro Hallen.
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Musikundervisning. Musikalske elever kan på skolen få undervisning i violin, 
klaver, mandolin, harmonika og blokfløjte. Tilmelding sker til hr. Allert og hr. Rich. 
Nielsen inden 1. september. Musikalske og interesserede elever fra de højere klasser 
kan optages i skolens kor, og elever, der kan spille et instrument, kan optages i sko
lens orkester.

Lejrskole og skolerejser. I fjor havde vi 4 klasser på lejrskole på „Enebær
gården", som Skt. Stefans fritidshjem stiller til rådighed for os. I år vil vi søge 
om tilskud til 4 klasser.

Sommeren 1961 gennemførtes en skolerejse til Rhinen og Harzen med elever 
fra IV y og IV x under frk. Altschuls og hr. Jørgensens ledelse.

Børnene sparer sammen gennem skoleopsparing, men også andre af skolens 
elever sparer sammen, således at vi i år har solgt sparemærker for ca. 7000 kr.

Forældreugen afholdtes første uge i november. Forældrene havde da lejlighed 
til at følge undervisningen i de forskellige klasser. Samtidig holdtes klasseforældre
møder, hvor der for forældrene var lejlighed til sammen med klasselærere og fag
lærere at drøfte deres barns standpunkt.

Skolebiblioteket.
Skolebiblioteket, som deles i en læsestueafdeling og en udlånsafdeling, har i det 

forløbne år modtaget 89 bøger til læsestuen og 265 til fritidsudlånet fra børnebib
liotekernes hovedafdeling på Kultorvet. Desuden har skolen selv anskaffet 9 klas
sesæt med 300 bind til anvendelse i den daglige undervisning, således at bibliote
kets bogbestand, når en afskrivning på 141 bind er fraregnet, er: læsestuen: 1631 
bd., klassesæt: 3255 bd. og udlånet: 2427 bd.

Fra 20. august til 31. maj er udlånet åbent for alle elever over 3. klasse på de 
tider, der er bekendtgjort i klasserne, medens læsestuen er åben i vinterhalvåret 
fra 16. september til 15. april.

Otto Knudsen.
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Fritidsklubben.
1. oktober 1961 påbegyndte fritidsklubben Havremarken sin 8. sæson. Klub

ben, der er en selvejende institution under børneforsorgen, er godkendt af social
ministeriet og får som følge heraf støtte fra det offentlige. Forældrene skal dog 
yde 20 % af omkostningerne ved driften. Ved sæsonens åbning havde vi modtaget 
120 indmeldelser, og der blev derefter oprettet 9 hold. Efter jul oprettedes yderli
gere et antal hold, medlemstallet steg til 250. Sæsonen varede i år til den 31. marts 
1962. I den forløbne sæson gennemførte man enkelte klubaftener for de 14-17 årige, 
hvilket faldt tilfredsstillende ud. Klubbens bestyrelse består af 2 repræsentanter 
fra lærerrådet, 1 repræsentant fra skolenævnet samt skolens inspektør. Klubbens 
lærerstab har i år bestået af 5 lærere. Den daglige ledelse varetages af hr. Ejner 
Jørgensen. - Indtegning til den nye sæson finder sted i september 1962.

Ejner Jørgensen.
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Skoleårets afslutning.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen onsdag den 20. og torsdag 

den 21. juni efter omstående skema. Årsprøven i stil, regning og skrivning er 
fremlagt i klasserne. Udstilling af håndarbejde, tegninger og sløjdarbejder er i år 
på nr. 16 og 18. Der er åbent onsdag kl. 8-12 og torsdag kl. 8-11. Eleverne må kun 
komme der under ledsagelse af voksne. Udlevering af elevarbejder finder sted 
torsdag kl. 1O5°-1110.

Afslutningsfest: Torsdag den 21. kl. Il30 er der sangprøve med afslutning og 
afsked med de udgående elever. Hertil er forældre og andre interesserede velkomne.

Afslutningen finder sted på Hillerødgades skole.

Omflytning: Fredag den 22. juni er omflytningsdag og sidste skoledag.

Sommerferien begynder lørdag den 23. juni og varer til mandag den 13. august, 
som er første skoledag.

De nye 1. klasser begynder skolegangen den 20. august.

Else Riising.
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Skolenævnets beretning 1961-62.

I det forløbne år fik nævnets arbejde en intern karakter, fordi vi stadig savner 
gymnastiksalen som baggrund for et kontaktarbejde mellem skolen, nævnet og 
hjemmene.

På denne foranledning opstod udover de sædvanlige møder et kontaktpræget 
samarbejde med skolens lærerstab.

Foruden en gensidig forståelse fremstod et nyttigt grundlag for videre samar
bejde på basis af indledende foredrag med efterfølgende drøftelser af foreliggende, 
påtrængende skoleproblemer.

Efter en fireårig periode går nævnet nu af, og vi siger tak til hinanden for et 
godt samarbejde. Dette gælder forholdet skole, nævn og forældre, samt nævnet 
indbyrdes.

Den snart færdige skoletilbygning vil lette arbejdet meget fremover for skolens 
dygtige lærerstab og således være til gavn for vore børn.

På nævnets vegne, 
Børge Bor nbo.

Skolenævnet.

Valg til nyt skolenævn fandt sted den 14. maj 1962. Følgende blev valgt:

Fru Ingrid Andersen, Farumgade 7.
Fir. Børge Bornbo, Heinesgade 9.
Fru Herdis Rasmussen, Rungsted Plads 13.
Hr. Knud Rasmussen, Søllerødgade 39.
Fru Astrid Skjoldbo, Blegdamsvej 102.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
I u (nr. 14) kl. 9- 95° engelsk ........

- 10-1050 dansk ...........
- 11-1150 geografi .........

... frk. K. Christensen

... fru M. Olling

... hr. E. Jørgensen

hr. Jø. Nielsen 
fru Lis Hansen 
hr. A. Mortensen

8 au (nr. 5) kl. 8- 850 dansk ...........
9- 950 orientering ... 

- 10-1050 engelsk ........

| - E. Jørgensen 

... frk. G. Eibye

fru K. Toldam 
hr. 0. Knudsen 

- V. Persson
7 av (nr. 13) kl. 8- 850 regning ........

9- 950 dansk ..... 
- 10-1050 engelsk ........

... hr. Johs. Madsen 

... frk. G. Altschul 

... hr. Å. Lomborg

fru Lis Hansen
- L Schiøler
- K. Petersen

6 bu (nr. 12) kl. 8- 85(l regning ........
9- 950 dansk ..... 

- 10-1050 engelsk ........

... - V. Persson
- F. Ørnebjerg

... frk. K. Christensen

hr. A. Mortensen 
fru G. Webb 
hr. 0. Knudsen

6 bv (nr. 15) kl. 9- 950 dansk ...........
- 10-1050 engelsk ........
- 11 — 11so regning ........

- G. Eibye 
... fru G. Webb 
... hr. H. Remmer

- H. Remmer
- K. Dall

frk. K. Christensen
6 au (nr. 11) kl. 8- 85“ regning ........

9- 950 dansk ...........
(nr. 9) - 10-1050 historie ........

... fru E. Kallehauge

... - K. Toldam

... hr. A. Mortensen

fru G. Webb 
hr. Johs. Madsen 
frk. E. Bierrings

6 av (nr. 2) kl. 9- 950 geografi ........
- 10-1050 dansk ...........

(nr. 5) - 11-1150 regning ........

... frk. E. Bierrings

... hr. E. Jørgensen

... fru Lis Hansen

fru K. Petersen 
frk. G. Altschul 

- G. Eibye
5 A (nr. 17) kl. 10-1050 regning ........

- 11-1150 dansk ...........
... hr. H. Johansen 

- Å. Lomborg
hr. F. Ørnebjerg 
fru K. Toldam

5 a (nr. 11) kl. 10—1050 dansk ...........  
- 11-1150 regning ........

... fru E. Kallehauge

... frk. G. Altschul
hr. H. Remmer 
fru K. Petersen

4 A (nr. 10) kl. 8- 850 dansk ...........
9- 950 regning ........

... fru I. Schiøler

... hr. A. Mortensen
- K. Petersen
- E. Kallehauge

4 a (nr. 7) kl. 8- 850 regning ........
9- 95° dansk ...........

... frk. K. Christensen

... fru Lis Hansen
} hr. K. Dall

2 a (nr. 3) kl. 10-1050 dansk ...........  
- 11-1150 regning ........

- K. Toldam 
... - G. Webb

1 A (nr. 19) kl. 8- 850 regning ........
9- 950 dansk ...........

... hr. H. Remmer
- H. Johansen

la (nr. 3) kl. 8- 850 dansk ...........
9- 950 regning ........

... frk. G. Eibye

... fru M. Olling
1 u (nr. 1) kl. 8- 850 regning ........

9- 95’ dansk ...........
... hr. Jø. Nielsen 

- V. Persson
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TORSDAG DEN 21. JUNI

Lærer.
8 av (nr. 6) kl. 8- 850 naturlære .......... hr. O. Knudsen

(nr. 17) - 9- 950 dansk ................ ]
. „ ,„50 ■ . • ( - V- Persson- 10—10 orientering ....... I

7 bx (nr. 14) kl. 8- 850 regning ............. - E. Lambert
9- 950 dansk ................ frk. E. Bierrings

- 10-1050 tysk .................. hr. K. Klepsch
7 au (nr. 13) kl. 8- 85° dansk ................. - H. Johansen

9- 950 historie .............. - Jø. Nielsen
- 10-1050 regning ............. hr. F. Ørnebjerg

„ . .................> - Rich. Nielsen9- 9' regning .............J
(nr. 6) - 10—1050 naturlære ............. - O. Knudsen

5 u (nr. 11) kl. 9- 95" regning ................ - O. Knudsen
(nr. 9) - 10—10S0 dansk .................. fru /. Jacobsen

3 A (nr. 10) kl. 8- 85" dansk .................. hr. K. Klepsch
9- 9il0 regning ............... fru I. Jacobsen

3 a (nr. 9) kl. 8- 850 dansk ................... - /. Jacobsen
9- 950 regning ................ - I. Schiøler

3 u (nr. 7) kl. 8- 85" dansk .................. hr. Jø. Nielsen
9- 950 regning ..............  hr. H. Johansen

2 A (nr. 19) kl. 9- 95" dansk .................. frk. G. Altschul
- 10—1050 regning ............... hr. H. Johansen

2 u (nr. 1) kl. 8- 83° dansk ............... - F. Ørnebjerg
9- 950 regning ............. - E. Lambert

Gæstelærer.
hr. K. Dall

- Å. Lomborg
- Rich. Nielsen
- Å. Lomborg
- F. Ørnebjerg 
- K. Dall

fru K. Petersen 
hr. K. Klepsch 
fru I. Schiøler 
frk. E. Bierrings 
fru K. Petersen
hr. E. Lambert

- K. Dall 
fru K. Petersen

JDCnnSTiKOMP-BOGTRYKKERl 
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Else Riising.


